Diversão nas férias
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O Hotel Fazenda Solar das Andorinhas está com uma promoção especial
para as férias de julho. Localizado a uma hora e meia da capital
paulistana, no km 121 da Rodovia Campinas / Mogi Mirim, o hotel
proporciona lazer, entreterimento, conforto e diversão para todas as
idades.

A equipe de monitores do hotel está preparada para divertir bebês, crianças, adolescentes, adultos e a melhor
idade. Para adolescentes e adultos tem o corujão da madrugada, com as melhores atividades para quem o sono
demora chegar. E mais uma completa programação para o dia inteiro, com atividades como: caminhada da
amizade, varal de bexigas, futebol, jantar do penteado, boate com videokê, melanciobol, hidro relaxante na
piscina, caça ao drácula, lual, desafio, boate plataforma, acampamento ronca-ronca, passeio ecológico, guerra
de bexigas, observatório, festa junina com música ao vivo, churrasco na piscina, bingo e muito mais...

O Solar das Andorinhas possui o maior circuito de arvorismo do Brasil. São 28 estações e muitos outros
obstáculos que tornam a atividade ainda mais emocionante. Além do Arvorismo, o hotel possui outras atividades
como: tirolesa, rafting, rapel, parede de escalada, paint ball, torre aventura e balonismo. E, para os pais que
querem descansar e têm filhos pequenos, o hotel tem o Solar dos Bebês, com monitora especializada.

São 83 apartamentos todos equipados com conexão wirelless. O Solar tem chalés especiais para hóspedes com
animais de estimação de pequeno e médio porte.

Para as férias de julho o Solar das Andorinhas oferece 3 diárias a partir de R$1.790,00, 5 diárias a partir de
R$2.836,00 ou 7 diárias a partir de R$3.887,00. Todos os valores são para o casal com todas as refeições
inclusas e cortesia de duas crianças até 12 anos por família no mesmo apartamento.

Serviço
Hotel Fazenda Solar das Andorinhas
Telefones:

(11) 3675-0755

www.solardasandorinhas.com.br
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